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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку саставља
ОДГОВРИ НА ПИТАЊА
За јавну набавку 5/2019
ПИТАЊЕ1.
У Конкурсној документацији, 3 . Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, додатни услови, 4 Технички
капацитет, захтевано је Ваљак са гуменим точковима 16 т - 2 комада .
Питање: Да ли захтевани услов испуњава гумени ваљак до 16 т, односно да ли је 16 т
максимална или минимална тежина?
ОДГОВОР 1.
Носивост 16т је максимална тежина ваљка са гуменим точковима. ( два комада)
ПИТАЊЕ 2.
У Конкурсној документацији , 3 . Услови за учеђће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова , додатни услови, 3 Кадровски
капшацитет , захтевано је 2 ( два) дипломирана инжењера грађевинске струке , који
поседују лиценцу за стручну оспособљеност број 415 или 412 и најмање три године радног
искуства на пословима који су предмет јавне набавке.
Питање: Да ли се под радним искуством подразумева опште радно искуство или искуство
са лиценцом?
ОДГОВОР 2.
Под радним искуством се подразумева радно искуство са лиценцом.
ПИТАЊЕ 3.
У Конкусној докумтацији, 6 Образац структуре понуђене цене - Предмер и предрачун
радова , Б 3.1 стоји под редним бројем 48. Постављање саобраћајних знакова са стубом и
без стуба и под редним бројен 51. Постављање саобраћајних смероказа. Питање: Да ли
јединичне цене за наведене позиције треба да обухвате и набавку стубова , знакова и
смероказа ?
ОДГОВОР: Позиција 48. и 51. обухвата само постављање.
ПИТАЊЕ 4.
У Конкурсној документацији , 6 Образац структуре понуђене цене - Предмер и предрачун
радова , Б 3.2 Радови на периодичном одржавању путне мреже, стоји под редним бројем 18.
Израда цевастих пропуста од ПВЦ цеви са материјалом и радом на ископу и затрпавању.
На коју подлогу се постављају цеви, да ли се ради бетонска облога око цеви и којим
материјлом се врши затрпавање цеви?
__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

ОДГОВОР: Цеви се постављају на подлогу од мршавог бетона, око цеви се поставља облога
од песка, а затрпавање се врши туцаником од 0-31 мм.
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